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 لة.ئسأ ةأربع توي علىىذه الورقة رب
 مث اخًت سؤاال واحدا ينالثا أجب عن السؤاؿ األوؿ والسؤاؿ

 .أو السؤاؿ الرابع من السؤاؿ الثالث
  .أسئلة فقط ةيب عن ثالثطلوب أف ذباؼب
 

 :السؤال األول
ية حيث ال يقل تاكتب يف واحد فقط من اؼبوضوعات اآل

 :كلمة   (ٓ٘ٔ )سُتطبة و ئعدد كلماتو عن ما
 .احية اعبذابة يف ماليزاياألماكن السي  )ٔ( 
 .دور اؼبعلمُت يف تكوين جيل اؼبستقبل (ٕ)
 .ماليزاي بُت اؼباضي واغباضر واؼبستقبل (ٖ)
 .تقريرا عن أسبوع اللغة العربية يف مدرستك (ٗ)
 ".اعبار قبل الدار" قوؿ اغبكماء: (٘)
 درجة[ ٖٓ]     
 

 :ثاينالسؤال ال
 : تليهايتلة الئاألس أجب عن صبيع مثية تآلاقرأ القطعة أ  ا
 

 يف عهد التكنولوجيا وعهد انفجار نعيش اآل
من اؼبصطلحات. وكل ىذه  اؼبعلومات وعهد العولة وغَتىا

 اؼبصطلحات تدؿ على ما قد حّققو اإلنساف من التقدـ
 .العلمي والتطور الفكري اؽبائل

ومن التقدـ التكنولوجي الذي استفاد منو اإلنساف  
وىذه الوسائل تشبو جسرا اإلعالـ.  بشكل كبَت ىو وسائل

فالدوؿ يف  .دبا وصلت إليو البشرية من معرفة يربط الناس
 تستخدـ ىذه الوسائل لتوصيل اؼبعارؼ واؼبعلومات إىل ملالعا

 .شعوِبا
إف وسائل اإلعالـ اليت ظهرت يف بالدان كثَتة  

الصحيفة واجمللة ومنها اؼبسموعة  منها اؼبطبوعة مثل ،ومتنوعة
 اؼبذايع والشريط ومنها اؼبرئية واؼبسموعة مثل القرصمثل 

اؼبدمج والتلفزيوف. واإلنًتنت تقـو بدور ىاـ بوساطة شبكاتو 
األقمار الصناعية فتقـو بنقل  العتكبوتية العالية. وأما

 اؼبعلومات مباشرة إىل شبكات التلفزيوف حىت يستطيع
يف مكة  ينيةاؼبشاىدوف يف ماليزاي مثال أف يشاىدوا مراسم د

 .اؼبكرمة وقت إقامتها
ووسائل اإلعالـ إذا حسن استخدامها كانت ذات 

تسَت ابلشعب كبو الوجهة اليت  فوائد وفَتة؛ فهي تستطيع أف
على  وىي تقدر ،يرظبها ذو الرأي السديد والقيادة الرشيدة

تكوين شخصية اإلنساف اؼبثقف القادر على مواجهة 
 وسائل اإلعالـ من بث يفي التحدايت اؼبعاصرة. وكل ما

يف  العلـو واؼبعلومات واألحداث وما أشبو ذلك لو دور فعاؿ
 .تثقيف الشعب وتربيتهم تربية صاغبة

  
 : ٍ األسئلة

 ما ىو العهد الذي نعيش فيو اآلف؟  )ٔ( 
 ألي غرض تستخدـ الدوؿ وسائل اإلعالـ؟ (ٕ)
طبوعة اذكر مثال واحدا لكل من الوسائل اإلعالمية اؼب( ٖ)

 .سموعةاؼب وسائل اإلعالميةوال
 ما دور األقمار الصناعية؟ (ٗ)
 تستطيع وسائل اإلعالـ أف تسَت كبو األىداؼ ىتم (٘)

 اؼبرسومة؟
 كيف تثقف وسائل اإلعالـ الشعب؟ (ٙ)
 .اذكر الوجو البالغي يف العبارة لٍت ربتها خط (ٚ)

 [درجة  ٕٔ]
   ٖٓ اكتب فقرة قصَتة حيث ال يقل عدد كلماهتا عن بػػػ 

 :اآلتية كلمة مستعينا ابلتوجيهات
فشل صديقك يف االمتحاف. اكتب بطاقة لو 

ا عن رب وعدـ اليأس مع تشجعو وتنصحو على االجتهاد
 .اىتمامك بو

 [جاتر د ٘]
 :اشرح اغبكمة اآلتية شرحا وافيا ػػػ  ج

 “ يكثر نفعو ءبقدر لغات اؼبر  ”
 [جاتر د ٗ]
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 لث:اثالسؤاؿ ال
 :يةتاآل فقماذا تقوؿ يف اؼبواأ   

 .لزميلك إذا قابلتو يف يـو عيد الفطر (ٔ)
 .االعتذار إىل أستاذؾ عن عدـ إقباز الواجبات اؼبنزلية (ٕ)
 .ألصدقائك تدعوىم إىل اؼبطعم لتناوؿ الفطور (ٖ)
 .جاء الضيف إىل بيتك وتستقبلو استقباال حارا (ٗ)
 .تنبو إخوانك على عدـ اإلزعاج يف اؼبستشفى (٘)

 [درجات  74]
 
 :ل مفيدة يف صبيتأيف ما كوّ   ػػػػػ  ب
 .لة فيها حاؿصب  )ٔ( 
 .لة شبة صبربل فيها خصب (ٕ)
 .لة فيها توكيد معنويصب (ٖ)
 .لة فيها مفعوؿ مطلق مبُت للنوعصب (ٗ)
 .لة فيها اسم من األظباء اػبمسةصب (٘)

 [درجات  74]
 

 :مفيدةىات مثاال مناسبا ؼبا أييت مث ضعو يف صبل  جػػػػ 
 ؼو ل أجعتل معف  )ٔ( 
 ملفعل صحيح سا (ٕ)
 اسم مقصور (ٖ)
 دودفباسم  (ٗ)
 عل معتل لفيفف (٘)

 [درجات  74]
 
 :يتؼبا أي لمثّ   د
 أسلوب اػبرب االبتدائي  )ٔ( 
 اعبناس غَت التاـ (ٕ)
 اللغوي زااجمل (ٖ)
 ساالقتبا (ٗ)
 التشبيو اؼبرسل اجململ (٘)

 [درجات  74]

 .لسؤاؿ الرابعا
 يتضح ىتل مفيدة حالًتاكيب اآلتية يف صب ملعستا   أ

 :معناىا
 حصل على (ٔ)
 الرحلة العلمية (ٕ)
 ساحة البيت (ٖ)
 يدعو إىل (ٗ)
 ا عظيماز فو  (٘)

 [درجات  74]
سة مث ضعها يف طباجعل األفعاؿ اليت ربتها خط أفعاال  ػػػػػ  ب

 :صبل مفيدة
 .اؼبسلم يصـو يف رمضاف  )ٔ( 
 . اؼبطعمالطالباف أكال األرز يف (ٕ)
 .اؼبشاركوف قبحوا يف االمتحاف (ٖ)
 .التلميذة لن تكتب الرسالة (ٗ)
 .طبخت العشاء أنتِ  (٘)

 [درجات  74]
 .لة مفيدةيف صب جػػػػ  اجعل ما أييت اسم الفاعل مث ضعو

 ( لعبٔ)
 ( يشربٕ)
 يستمعوف( ٖ)
 معلّ ( تٗ)
 زارت (٘)

 [درجات  74]
بو مع ذكر وجو  يو مشبهاتجعل كال من الكلمات اآلد   ا
 :الشبو

 األسد  )ٔ( 
 القمر (ٕ)
 جللثا (ٖ)
 اغبجارة (ٗ)
 سلعال (٘)

 [درجات  74]


